Kumpulan Kotbah

Hidup Untuk Bekerja Atau Bekerja Untuk Hidup?
Monday, 29 October 2007

Kita manusia diberikan talenta yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya kita punya modal talenta itu sendiri, maksudnya
kita sebenarnya sudah dikasih suatu talenta dalam diri kita, yaitu talenta untuk mengembangkannya... talenta untuk
berpikir untuk melakukan hidup di dunia ini...
Kita pasti pernah mendengar / membaca tentang talenta ini kan... yang mana Yesus memberikan perumpamaan tentang
talenta tersebut... Dimana ada 3 orang yang diberikan 10 talenta, terus 5 talenta dan 1 talenta, Tuan itu mengatakan
untuk menggunakan talenta itu... nah apa yg dilakukan hamba pertama yg mempunyai 10 talenta ? Dia bekerja dan
menhasilkan sepuluh talenta lagi sehingga jumlahnya 20, terus hamba yg mempunyai 5 talenta juga begitu..
Apa yg dilakukan hamba yg mempunyai 1 talenta, karena dia tau susahnya untuk bekerja, Tuannya galak dsb... dia jadi
malas dan malah takut untuk memulai.. sehingga ia hanya menggali lobang dan menanam talenta itu.. akhirnya pas hari
pertanggungjawaban.. Tuan itu memanggil ketiganya dan menanyai semuanya... alhasil Tuan itu memuji hamba pertama
dan kedua tetapi ia mengambil talenta dari hamba ketiga dan memeberikannya kepada hamba pertama yg berhasil
menggandakan talentanya... sedangkan hamba ketiga diusir olehnya...

Dari renungan ini, sebenarnya kita semuanya mempunyai 5 talenta pada dasarnya.. 5 talenta itu untuk mengembangkan
apakah kita bisa untuk menjadi 10 talenta dan apakah kita malah menjadi 1 talenta...
Talenta itu apa ? Apakah kemampuan ? bakat ? karunia ?. Menurut saya itu bisa benar semua, tapi saya menganggap
bahwa Talenta itu adalah IMAN...
Kalau ditanya apakah anda HIDUP untuk BEKERJA ? Atau BEKERJA untuk HIDUP ? Apakah arti Hidup itu bagi anda ?
Apakah anda Hidup hanya untuk menjalani apa yang ada ? tidak mengembangkan apa yang harusnya anda
kembangkan, apakah anda hanya mulai dengan ketakutan, malas, tidak mau mencoba, terlalu berpikir, takut karena
alasan yang aneh aneh ? Dengan tujuan toh akhirnya mati dan anda berpikiran aku dulu dilahirkan didunia ini dengan
kemampuan begini, mana mungkin aku bisa berkembang, jadi buat apa aku bersusah susah mendingan aku mati sama
seperti aku dilahirkan ? Kan sama juga, tidak membawa apa apa ?
Renungkan apakah tujuan HIDUP anda ? Sekarang Kalau anda HIDUP didunia ini itu berarti anda harus menggunakan
segala sesuatu yang ada pada diri anda agar dapat bertahan HIDUP... agar anda bisa menghasilkan... agar apa yang
diberikan kepada anda, anda bisa gunakan buat diri anda dan lebih baik buat orang lain.... Dengan BEKERJA anda bisa
bertahan HIDUP. dengan begitu anda bisa untuk mengembangkan IMAN saudara didunia ini... Bukan berarti ANDA
HIDUP UNTUK BEKERJA...
Bekerja adalah cara anda untuk bertahan hidup, cara anda untuk melaksanakan tugas anda di dunia ini, cara anda untuk
mengembangkan talenta (Iman) anda di dunia ini dan ingat tujuan utamanya adalah mengembangkan Iman anda...
Coba pikirkan korelasinya dengan pelayanan yang kita lakukan. Kalau kita sekedar ikut pelayanan hanya sebagai
pengisi waktu belaka sementara kita tahu bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada kita bukan berasal dari manusia
semata, melainkan Tuhan yang mempercayakan talenta untuk terlibat dalam pelayanan. Apakah dengan begitu kita
hanya akan melaksanakan pelayanan tersebut sekenanya saja atau apabila kita 'punya waktu'? Bukankah waktu itu juga
milik Tuhan dan harus dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan?
Apakah anda mau menjadi orang yang mempunyai 1 talenta ???
anda sendiri yang mempunyai jawaban itu...

http://www.kumpulankotbah.com

Generated: 24 October, 2014, 10:07

